Referat, FAU-møte 29.09.20
Orientering fra skolen:
Skolen har et stabilt personale, trygge rammer for ungene.
Tone Solsvik innstilt som ny SFO-leder etter Wårinn Solhaug.
Skolen opprettholder et samarbeid med UiT. Det innebærer at det vil være studenter innom fra tid til
annen.
Skolen ønsker å videreføre valgfag etter Koronasituasjonen. Per nå ikke et tilbud.
Skolen har ikke leksehjelp per i dag, men ønsker dette videreført. Det er tilbud på Røde-kors huset
for de eldste. Morsmål tilbys ikke per i dag.
Skolen er godt i gang med fagfornyelse.
Skolen har startet opp arbeidet med It`s Learning. Dette arbeidet fortsettes. Harstad skole vi samtale
og samarbeid med Hagebyen, slik at barna som skal over i ungdomsskolen kan det som forventes.
Pc/Chromebook
1- og 2. trinn har fått Chromebook
4. trinn får PC
7. trinn på PC
De andre PCene blir fordelt på de andre trinnene.
Koronasituasjonen:
- Valgfag gjennomføres ikke.
- Ikke ordinær leksehjelp.
- Ikke ordinære morgensamlinger, men det produseres film som vises for klassene.
- Skolen må forholde seg til kohorter – avvik fra disse avklares med helse.
- Skolen er på gult nivå
- Faste klasser inne
- Faste samarbeidskohorter ute og på tur. Skolegården er inndelt område. Elevrådet melder at denne
ordningen fungerer bra per i dag.
- Faste voksne, men de voksne kan i større grad gå mellom kohortene.
- Avstand en meter ute og blant de voksne.
- Mellomtrinnet har en komprimert skoledag. De starter før småtrinnet, dette for å unngå større
ansamling barn i skolegården ved skoledagens begynnelse og slutt.
- Skolen har fremdeles stor fokus på de 3 søylene; avstand, hygiene og renhold.
- Kluter til rengjøring innendørs er bestilt.
- Om en elev på trinnet blir smittet, kan man forvente at hele trinnet blir berørt.
Vedlikehold på skolen:
Dette har vært tatt opp i kommunens kultur og oppvekstutvalg. Skolen ønsker en konkret plan for
vedlikehold av skolens uteområder. Det vurderes å kjøpe feiemaskin, da disse tjenestene leies
eksternt per i dag.
Skolen har per i dag en ordning med 7. trinn. De har ansvar for søppelhåndtering, som en betalt
tjeneste. Disse pengene er øremerket avslutningsfest for trinnet, i tråd med gratisprinsippet.
Gaver til lærere!
Sum på gave må ikke overskride 1000 kr.
Det er viktig å huske at det er flere voksne sammen med klassen, og ikke bare klassekontakt.
Skolen ønsker at de foresatte skal huske på alle om gaver skal utdeles. Istedenfor blomster, kan det
kjøpet en konfekteske til alle på trinnet.

I lys av problematikken i området med avtalte slåsskamper, oppfordrer skolen til dialog med barna.
Vit hvor barna er, vær orientert om hva som foregår utenfor hjemmet.
Det er foreslått å sette sammen et hefte med ideer til aktiviteter til klassekontakter. Det oppfordres
til lavterskel aktiviteter for trinnene/klassene sammen. En minstestandard bør settes for hva
trinnene kan klare å gjøre samlet. Viktig å spørre barna hva de ønsker å gjøre sammen.
Det ønskes at det opprettes en FAU-perm til nye klassekontakter. Den skal si noen ord om hva det
innebærer å være FAU-representant.
Ønskes at klassekontakten trinnvis kan samarbeide, gjerne lage til aktiviteter trinnvis.
Bursdag!
Om invitasjoner skal deles ut på skolen skal ALLE inkluderes. Enten hele klassen, eller gutter/jenter.
Ønsker å minne på om viktigheten av å melde fra om man deltar i bursdag eller ikke.
Sett gjerne klare kjøreregler for gaver, i fellesskap.
Det er lov å legge lista litt lavere hva standard på bursdager angår. Det er ikke alltid de dyreste
feiringene er størst suksess.
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